
Sv. maše v juniju   
 

 

BINKOŠTNI PRAZNIK, 12.6., 
SLOVESNOST SV. BIRME V  
NAŠI ŽUPNIJI;  
11.00 -  župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 + hči Marina Lubi (26. obl.),  
         + oče  Roškar Jože in sorodniki  
 
BINKOŠTNI PONEDELJEK, 13.6., 
Marija, Mati Cerkve 
19.00 -   

 
PETEK, 17.6.,  
Sv. Albert; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 18.6.,  
Slovenski pričevalci za vero; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 - v zahvalo 
 
NEDELJA SV. TROJICE, 19.6., 
Romuald, opat; 
9.30 + mož, oče in dedek Franc 
Majcan (7. obletnica smrti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naši dragi rajni  
 

Umrl je gospod Adolf Krajnc, 
rojen 5.12.1926, Stolni vrh 27, 

Maribor. Pogreb bo v ponedeljek 
13.6.2011 ob 12.15h na Pobrežju. 

Gospod, daj mu večni pokoj, in večna 
luč naj mu sveti; naj počiva v miru. 

Amen. 
 

Molitveni kotiček  
 
O PRIDI STVARNIK SVETI DUH 

 
0 pridi, Stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina božjega, 
In v tebe trdno verujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 

 

 
 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

 
»Mir vam bodi« (Jn 20,11). 

 
 
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Spomin na jeruzalemske binkošti ni le 
spomin, je praznik, slavljenje Duha 
med nami, ki tudi danes oznanjevalce 
spodbuja, da  bi govorili z besedami, 
kakršne uči Duh, ljudem odprtega srca 
deli darove moči, ljubezni in 
razumnosti, ki vsem dajejo možnost 
dojeti, da se je po Kristusu razodela 
dobrotljivost in ljudomilost Boga, 
našega odrešenika. Duh je tisti, ki 
daje, da seme Jezusovega nauka more 
vzkliti, se razrasti, roditi sadove. Kjer 
človek pusti Duha do besede, tam ni 
zatohlosti, zamočvirjenosti in tudi ne 
zdolgočasene sivine: vse je živo, 
razgibano, iskrivo, dejavno, rodovitno! 
 
Kar je Jezus začel z dvanajsterimi, kar 
jim je govoril in spričeval s svojimi 
dejanji, po prihodu  Duha začno 
dojemati z razumom in srcem, začno 
delovati: - učenci, zlomljeni od strahu 
in brezupa, so po Binkoštih bili polni 
Svetega Duha in so oznanjali božjo 
besedo brez strahu, pred véliki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zborom Peter, poln Svetega 
Duha pribije: v nikomer drugem ni 
odrešenja; 
- po spodbudi Duha se začne uresničevati 
Kristusovo prvo naročilo učencem, 
oznanjevanje o odrešenju za vse ljudi: ko 
so opravljali službo Gospodu, jim je sveti 
Duh rekel: odberite mi Barnaba in Savla 
za delo, kamor sem ju poklical; 
- apostoli so se živo zavedali, da Cerkev 
v svojem odrešenjskem poslanstvu ni 
prepuščena sama sebi, z njo je Duh, ki 
vodi, spodbuja, opogumlja, kot je Pavel 
dopovedoval starešinam v Efezu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bog daj, da bi se vse to uresničevalo tudi 
v našem mladem občestvu. Posebej 
molimo danes za naš mladi rod, za naše 
birmance in birmanke, da bi baklo vere, 
ki so jo prejeli skupaj z nami ohranili in 
krepili na življenjski poti, ki je pred 
njimi.                        Igor Novak, župr. 
  

Leto XII., 
štev. 84, 
Binkoštni 
praznik; 
12.6.2011  

 
 
 

Binkoštni praznik  

 Leto XII., 
 štev. 84, 
Binkoštni  
praznik   
 12.6.2011 



BINKOŠTI 
 

Beseda binkošti izvira iz grške besede
pentekoste, to je petdeseti, namreč
petdeseti dan. Binkoštna nedelja,
velja za sklep petdesetdnevnega
praznovanja Kristusovega
vstajenjskega slavja. 
  
K poveličanemu življenju pri Očetu 
spada tudi podaritev Svetega Duha, s 
katerim nas poveličani Kristus že sedaj 
pripravlja deležne notranjega življenja 
troedinega Boga. Z vnebohodom je šel 
Kristus vidno v popolno zunanjo 
oddaljenost od svojih učencev. Dnevi 
prikazovanj so bili s tem končani.Toda 
prav zanimivo je, da evangelist Luka u 
a poroča o veselju nad 
vnebohodom. „Peljal jih je ven, tja 
proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih 
blagoslovil. Med tem ko jih je 
blagoslavljal, se je ločil od njih in se 
vzdignil v nebesa. Oni pa so padli pred 
njim na obraz. Nato so se pa v velikem 
veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves 
čas v templju in poveličevali Boga“(Lk 
24, 50-53). S tem dovolj jasno pove, da 
so ob vnebohodu Jezusovi učenci imeli 
pred očmi vse kaj več kakor ločitev. 
Saj to v bistvu sploh ni bila ločitev, 
temveč pritegnitev Jezusa v večjo 
bližino. Zato je tudi razumljivo, da 
evangelist Matej‚ namesto vnebohoda 
navaja kar Jezusovo obljubo: „Vedite 
pa jaz, sem z vami vse dni do dovršitve 
sveta“ (Mt 28, 20). Pri tem pač misli na 
novo skrivnostno trajno Kristusovo 
navzočnost, ki se je začela z 
vnebohodom. Veliko veselje prič 
Kristusovega vnebohoda je vhod v 
radost, ki sedaj nič več ne preneha in 
ki nastane povsod tam, kjer kdo res 
postane kristjan. Kristusova fizična 
navzočnost je prenehala, nastala pa je 
bogatejša navzočnost na duhovni 
zakramentalni ravni. 

Ta navzočnost pa se bistveno uresničuje 
po Svetem Duhu, ki je Duh poveličanega 
Kristusa, povišanega na Božjo desnico. 
Delovanje Svetega Duha se je posebno 
pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili 
učenci napolnjeni s Svetim Duhom in 
začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu 
in njegovem odrešenjskem delu. 
Tako so v moči Svetega duha zamesili 
kvas Božje besede v testo človeške 
zgodovine. Apostol Peter je zbrani 
množici oznanil križanega in vstalega 
Kristusa kot odrešenika sveta. „Tisti, ki 
so sprejeli njegovo besedo, so se dali 
krstiti; in tega dne se jim je pridružilo tri 
tisoč ljudi“ (Apd 2, 41). 
Veliko začudenje je pri ljudeh vzbudil 
poseben dar (karizma) govorjenja in 
razumevanja tujih jezikov (glosolalija). 
Apostoli so govorili „v tujih jezikih, kakor 
jim je dal Duh izgovarjati“(Apd 2, 4), in 
v tej veliki množici ljudi jih je „vsakdo 
slišal govoriti v svojem jeziku“(Apd 2, 6). 
Ljudje so jim s srcem prisluhnili ker so 
čutili, da so nagovorjeni v globini svoje 
osebnosti. Ta čudež razumevanja jezikov 
in edinosti ima poseben pomen. 
Zgodba o babilonskem stolpu kaže, kako
je greh najgloblji vzrok nerazumevanja
med ljudmi in odtujitve med narodi. V
moči Kristusovega odrešenja pa na
binkoštni praznik Sveti Duh začenja novo
obdobje razumevanja in edinosti. 
Ta dogodek napoveduje tudi vesoljnost
Kristusovega oznanila odrešenja. Kristus
sam je v svojem zemeljskem življenju
res deloval samo med judovskim
narodom, izvoljenim ljudstvom stare
zaveze. Zdaj pa Sveti Duh izbira v
Jezusovem imenu vse narode v novo
Božje ljudstvo ob spoznanju in ljubezni
pravega Boga. 
Na prve binkošti je bila rojena iz Božjega 
Duha Cerkev. „Ko je Sin končal delo, ki 
mu ga je Oče zaupal, da ga izvrši na 
zemlji, je bil na binkoštni dan poslan 
Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval 
Cerkev in bi tako verujoči po Kristusu 

imeli v enem Duhu dostop k Očetu... Po 
njem Oče oživlja vse ljudi, ki so po grehu 
umrli, dokler ne bo njihovih umrljivih 
teles v Kristusu obudil od mrtvih“(C 4). 
Vsa prenova Cerkve je delo Svetega 
Duha, zato se Cerkev v vseh časih toliko 
prenavlja, kolikor e da voditi Svetemu 
Duhu. Seveda pa ima prenova Cerkve za 
cilj prenovo vseh njenih članov. 
V čim popolnejši meri naj bi postali zares 
kristjani, to se pravi v sebi naj bi imeli 
Kristusovo misel in Kristusovega duha in 
iz tega tudi živeli. Kristjan ima 
Kristusovega duha, če v njem biva Sveti 
Duh, ki je Kristusov Duh. Kristusovo 
miselnost, Kristusov čut ima kristjan, ker 
mu je podarjen Sveti Duh. S tem je 
kristjan skrivnostno v globoki resničnosti 
že včlenjen v življenje troedinega Boga, 
živi božje, duhovno življenje. Sveti Duh v 
nas deluje na dva načina. Podpira nas in 
spodbuja k dobremu. S svojimi navdihi in 
notranjim razsvetljenjem nam pomaga 
spoznavati, da Božja beseda, ki jo 
poslušamo, govori prav nam v sedanjem 
duhovnem stanju, in da je ta beseda 
odrešujoča za nas prav danes, v 
sedanjem trenutku življenja. 
Samo v moči Svetega Duha moremo 
spolnjevati največjo krščansko zapoved, 
zapoved ljubezni. Saj ljubezen ni v prvi 
vrsti zunanje pravilo življenja, temveč je 
notranja moč, ki nagiba k delovanju, 
„ker je Božja ljubezen izlita v naša srca 
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan“ (Rim 
5, 5). Sveto petdesetdnevne nam hoče 
živo vtisniti v zavest, da smo odrešeni s 
Kristusovo velikonočno skrivnostjo, s 
Kristusovim prehodom skozi temo 
smrtnega trpljenja v neminljivo luč 
poveličanega življenja pri Očetu. K temu 
prehodu k Očetu, ki ga je izvršil Kristus 
kot naša Glava, pa bistveno spada tudi 
podaritev Svetega Duha, s katerim nas 
posvečuje poveličani Kristus. 

Vir: France Oražem, Leto Kristusove 
skrivnosti 63 – 65.  

 

NAŠA OZNANILA  
  

 Danes se prisrčno veselimo 
binkoštnega slavja in se zahvalimo 
našemu gospodu nadškofu metropolitu 
dr. Marjanu Turnšku, ki je 14 naših 
mladih in vse naše občestvo potrdil v 
veri. Naj ga Bog še naprej 
blagoslavlja! 
 

 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 
pomagali pri delih v župnišču in 
pripravi na današnjo zares 
zgodovinsko slovesnost sv.  birme.  
Bog povrni! 
 

 Letos bomo prvič v naši župniji 
organizirali počitniški program za 
otroke imenovan »oratorij«. Program 
se bo odvijal v zadnjem tednu šole in 
sicer v popoldanskem času in se bo 
vsak večer zaključil s sv. mašo. 
Vabljeni! 
 

 V torek 14. junija 2011 vabimo v 
Ljubljano pred državni zbor vse, ki 
želijo podpreti vlogo družine v našem 
času. Več si preberite na spletni strani: 
www.24kul.si   

 Vabimo vas na srečanje Slovencev 
in Hrvatov na Ptujsko goro, ki bo v 
soboto 2. julija ob 11h. Če bo dovolj 
velik interes bomo organizirali tudi 
avtobus. Vabljeni! 

 V torek 14. junija bomo po vsej 
Sloveniji začeli z devetdnevnico za 
našo domovino. Pridružimo se temu 
molitvenemu dogajanju v blagor vsega 
našega naroda.  

 Bog vam povrni za vaše darove: 7. 
velikonočna nedelja: 290 EUR; 

pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 
Se priporočamo za vašo pomoč! 

 


